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V dnešnej uponáhľanej dobe plnej
technológií sa čoraz viac stávajú
človeku vzácne osobné stretnutia,
ktoré vnášajú neopísateľné čaro
a radosť do ľudských sŕdc. Každá
zdravá bunka spoločnosti – rodina prirodzene takú potrebu má. Aj
na pracovnom poli jedného z bánovských zamestnávateľov firmy
FMB s.r.o. Fritzmeier Bánovce si
to veľmi vrelo uvedomujú, a už po
štvrtýkrát zorganizovali, v spolupráci s agentúrou ALEKA, pre svoju „Fritzmeier rodinu“ podujatie
pod názvom „Family Day 2018“.
Pozvanie na tieto podujatie prijalo tohto roku rekordné množstvo
zamestnancov so svojimi najbližšími, a tak spolu 186 účastníkov,
z toho 52 detí sa stretlo ako jedna
veľ ká rodina v piatok 8. júna 2018
popoludní na futbalovom ihrisku
v Prusoch.
Počasie prialo a tak nič nebránilo
zástupcom spoločnosti toto milé
podujatie otvoriť. Úvodného slova
sa chytil a všetkých pozdravil konateľ spoločnosti Fritzmeier Bánovce
pán Ing. Karel Gerolt, prihovorili
sa aj hostia z nemeckého závodu
Fritzmeier Systems GmbH, konateľ
pán Elmar Römer a konateľ závodu Fritzmeier Vyškov s.r.o. pán
Ing. Miloslav Hajduch. Po milých
úvodných slovách sa sprievodného slova ujala, pre deti veľmi známa, rozprávková víla Rozprávanka,
ktorej CD si ako darček a pamiatku
na toto stretnutie odnieslo každé
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Žiaci prvého stupňa bánovských základných škôl sa pravidelne zapájajú do
celoslovenskej čitateľskej súťaže s názvom Čítame s Osmijankom, pridaj sa
aj ty! Vyriešené úlohy posielajú do Bratislavy, kde sa vždy 1. júna uskutočňuje
slávnostné žrebovanie. V tomto roku sa
však na nikoho z nášho mesta šťastie neusmialo.
Zľava: Elmar Römer – konateľ spoločnosti Fritzmeier

úspešne zvládli aj riešenie rébusu či literárnu spájačku dielo+autor. Skladanie
obrázku Osmijanka im tiež nerobilo žiadny problém. Na prvom mieste sa umiestnil tím Odvážni bojkovia zo ZŠ Školská.,
druhí skončili Exoti zo ZŠ Duklianska,,
tretí Grázlikovia zo ZŠ Gorazdova. Na
štvrtom mieste boli Hľadači pokladov zo
ZŠ Komenského a piate miesto obsadili
dva tímy – Myší špióni zo ZŠ Partizánska
Systems GmbH ciest, druhý zľava: Ing. Karel Gerolt –
Pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta a Tigrí tím zo ZŠ Zlatníky. Nasledovalo
Spokojní zamestnanci FMB s.r.o. s vílou Rozprávankou a deťmi
konateľ spoločnosti FMB s.r.o.
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DÁMY SI POCHUTNÁVALI
NA MÄSOVÝCH VÝROBKOCH
V Dome kultúry na Farskej ulici sa 28. júna
2018 uskutočnil už po 6-krát v tomto roku
ďalší spoločenský a filmový večer
Dámskej jazdy s výbornou atmosférou spojený ochutnávkou mäsových výrobkov a
losovaním tradičnej tomboly od tradičných partnerov podujatia. Vo foajé kinosály TAJMSCINEMA sa
v prezentačnom stánku PD
„BREZINAˮ
PRAVOTICE,
družstvo uskutočnila ochutnávka mäsových výrobkov a
viacerých druhov paštét.

„ Návštevníčky Dámskej jazdy si dnes pochutnávali v našom prezentačnom stánku
na mäsových výrobkoch - paprikový bok,
slaninka, údená podbrušinka, inovecká sa-

láma, dusená šunka, lanchmeat, tlačenka.
Naše mäsové výrobky sú vyrábané predovšetkým z mäsa z vlastného chovu, na základe originálnych receptúr a pri využití tradičného spôsobu údenia
na bukovom dreve“ vysvetľoval
počas dámskej jazdy zootechnik PD „BREZINAˮ
PRAVOTICE Ľubomír Krčmárik. „Po ochutnávke špecialít si návštevníčky akcie užívali atmosféru filmového večera
s filmovým titulom SOM SEXI a
losovaním tradičnej tomboly. Dovoľujem si pozvať milovníčky babinca na
ďalší dámsky príbeh už 5. júla 2018 na romantickú komédiu - Manžel na skúšku,“ povedala po skončení Dámskej jazdy riaditeľka
Domu kultúry Nadežda Zaťková.
Stanislav Vavro
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Day 2019“.

